
س العاشرالدر للشٌخ مصطفى مبرم حفظه هللا   مدارسة القواعد الفقهٌة    

1 

 

بسم اهلل الرحمن الرحيم 
  

:  ما يليعاشريتضمن الدرس ال
 (اآلخر البعض حكم يسقط ال البدن ببعض العجز: )قاعــــدةبيان -* 1
 .(ونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــما نشأ عن المأذون فإنّو غير مضم): دة ــــبيان قاع-* 2
 ( .الحكم يدور مع علتو وجوًدا وعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدًما: )بيان قاعـــــــدة-* 3
  .(ححاًل  حراَّلم أو حراًما أححاَّل  شرطًا  الاَّل  شروِطهم عند المسلمونَ ):  بيان قاعدة - *4

 

 

 . اآلخر البعض حكم يسقط ال البدن ببعض العجز*  

-:  رحمو اهلل-قال الناظم 
  ُل َ ااِِر الَمْأُمورِ ِفعْ  ِ ْن َشقاَّل ***ْأُموِر مَويـُْفَعُح اْلبَـْعُض ِمْن ال   
 ما القاعدة الفقهية التي تضمنها البيت؟- س

المشقة تجلب : وىي فرعا عن القاعدة الكلية اآلخر البعض حكم يسقط ال البدن ببعض العجز  ج
. التيسير

  -جما تعبيرات أىح العلم عن القاعدة؟ - س

 ، 1(العجز ببعض البدن ال يسقط حكم البعض اآلخر  ):قال ابن القيم رحمو اهلل  -

 2(المكلف  ذا عجز عن جملة المأمور بو أتى بما يقدر عليو  ):وكذلك قال -

 . الميسور ال يسقط بالمعسور: وعبر عنها طاافة من العلماء بقولهم -
                                                             

 (4/30) بدائع الفوائد البن القٌم (4)
 نستعٌن البن القٌم وإٌاك نعبد إٌاك منازل بٌن السالكٌن  مدارج(5)
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ما أدلة ىذه القاعدة؟ - س

 :من القرآن

  3﴾ فَاتاَّـلُقوا اللاَّلَو َما اْ َتَ ْعُتمْ ﴿-:  بحانو وتعالى - قولو  -

 :من السنة

  4(ا ت عُتمْ  ما منوُ  فأتوا أمرٍ ب أمرُتُكم  ذا): من حديث أبي ىريرة - عليو السحم–وقولو  -

فـََعَلى  َتْسَتِ ع َلم فَِإن ، فقاعًدا تسَتِ ع لم فإن ، قااًما  حِّل )حديث عمران بن حصين،  -
 5(َجنبٍ 

: نما قال  و؛ جميع المأمورقط فأنت  ذا نظرت في حديث أبي ىريرة فإنو لم يس*
. فالمست اع ىو الميسور، وغير المست اع ىو المعسور ( اْ َتَ ْعُتمْ  َما ِمْنوُ  فَْأُتوا َأمرٍ بِ  َأَمرُتُكم ِ َذا)

 عنو الصحة قط عمران بن حصين فإنو لم يسنقيلوكذلك في قولو عليو الصحة والسحم في ت
َ حِّل َعَلى )) فإذا تعسر القعود ،((َ حِّل قَاِعًدا)) فإذا تعسر القيام ،((اقاامً  َ حِّل )): نما قال و

. ((َجنب

النبي  لى -  رضي اهلل عنو-ري دفي حديث أبي  عيد الخ- عليو الصحة والسحم-وقولو  -
فليغيِّلرُه بيِدِه ، فإن َلم َيسَتِ ع فِبلسانِِو ، فإن لم  ُمنكًرا ِمنُكم رأى َمن): اهلل عليو و لم قال

 6(وذِلَك أضَعُف اايمانِ . يسَتِ ْع فبَقلِبِو 

 

                                                             
١٦: التغابن ]  ].   3  

  4 الصحٌحٌن 

  5 البخاري 

مسلم  صحٌح   6  
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 من  ور وت بيقات القاعدة ...مسألة  
 

 الحاج  ذا عجز عن الحج ببدنو وقدر عليو بمالو، قال العلماء فإنو يجب عليو أن يُقيم -
 .مقامو من يحج عنو، وىذا أمر معلوم

 من  الدروس السابقة  :.... اا قاطمسألة- 

= = = :.... البدلمسألة - 

  = = =:... الرخصمسألة - 

.  وما شابو ذلك

المشقة : " الفقهية الكبرىقاعدةاللى   ألنها ترجع -  ج؟ظاىرة واضحةلماذا ىذه القاعدة - س
" تجلب التيسير

 

 ما الضوابط الشرعية لهذا التيسير؟ وما الشاىد من المنظومة؟- س

 متى؟ مشروط [الَمْأُمورِ  ِمنْ  اْلبَـْعضُ  يـُْفَعحُ و]: ولهذا قال؛  أن يكون منضب ًا بضوابط الشرع- ج
 .[الَمْأُمورِ  َ ااِرِ  ِفْعحُ  َشقاَّل  ِ نْ ]: بقولو 

  اجماال؟ أنواع المقدور وغير المقدور- رحمو اهلل-ابن رجب  َقَسم لى كم ِقسم - س

. يعني العبادات قسمها  لى أربعة أقسام :   لى أربعة أقسامقسمها- ج



س العاشرالدر للشٌخ مصطفى مبرم حفظه هللا   مدارسة القواعد الفقهٌة    

4 

 

 

 ما القسم األول؟ مع التمثيح؟- س

في  طبًعا مثح تحريك اللسان  - أن يكون المقدور عليو ليس مقصوًدا في العبادة ولكنو و يلة- ج
القراءة، و مرار المو ى على الرأس في الحلق، فهذا ليس بواجب، لماذا؟ ألنو  نما وجب و يلة 

 وقد  قط األ ح على ، و مرار المو ى وجب و يلًة للحلق،تحريك اللسان وجب و يلًة للقراءة
 .ىذا فيسقط ما ىو من ضروراتو

 ما القسم الثاني؟ وما ىي أنواعو؟- س

 :ما وجب تبًعا لغيره، وىذا جعلو على نوعين-ج
 غسح المرفقين ك: ما كان وجوبو احتياطًا للعبادة من أجح أن يتحقق حصولها: النوع األول

 ... الم فهح يجب غسح رأس المرفق اآلخر أ،ق عت اليد من المرفقفي الوضوء، فإذا 
 رمي الجمار والمبيت : مثحق ما وجب تبًعا لغيره على وجو التكميح واللواح: الثانيالنوع 

 ألن ذلك من توابع الوقوف بعرفة، فمن ؛بمًنى لمن لم يدرك الحج، فالمشهور أنو ال يلزمو
 .بت في مًنى وارم الجمارأفاتو الوقوف بعرفة ال نقول لو 

 

 ما القسم الثالث؟ مع التمثيح؟- س

 كصوم بعض اليوم لمن قدر عليو : بانفرادهوليس بعبادة في نفسو  ما هو جزء من العبادة - أ- ج
. ف يلزمو بح خحم ل،وعجز عن  تمامو

قبة في الكفارة فح يلزم القادر عليو  ذا ر بعض الق كعت:هررض أو ل،ىو غير مأمور بو لضرورةأو - ب
. مهما أمكنالعتق رع قصده تكميح ا ألن الش؛عجز عن التكميح
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 ما القسم الرابع؟ - س

ة في نفسو فيجب فعلو عند تعذر الجمع بغير روع ما ىو جزء من العبادة وىو عبادة مش- ج
.  وعليو يتخرج معظم مسااح القاعدة،خحف

 
 

 ؟الميسور ال يسقط بالمعسورما ملخصك عن  -س

-ج
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 . ما نشأ عن المأذون فإنّو غير مضمون*   

 
 :- رحمو اهلل -قال

َفَذاَك َأْمٌر لَْيَس بِالَمْضُموِن  ***  َعِن المْأُذونِ أَ َما َنشَ  ُكحُّل وَ 
 

 ؟ (أَ َما َنشَ  وَُكحُّل )-: رحمو اهلل–ما معنى قولو - س
 .نشأ من جهة الترتب، عليو  يعني ترتب حصولو- ج
 

؟ (المأذون):  في قولوااذن)وما مراده بـ - س  

المشروط من جهة العبد لغيره ااذن. * العرف من ااذن *.ااذن الشرعيّ - * ج  

 أو من الشرط، ُأذن لو من جهة ، ُأذن لو من جهة الشرع:الصور فإنّو  ذا نتج عن مأذون من ىذه 
.معيّـًناجهة العرف بأن أع اه شيًئا   

ما حقيقة الضمان ىنا؟ (َفَذاَك َأْمٌر لَْيَس بِالَمْضُمونِ ): في قولو - س  

.لتزام دفع العوض والقيمة أو رّد المثحاِ  :حقيقة الضمان- ج  

 

 ما القاعدة التي تضمنها البيت؟ أو ما تعبير العلماء لهذه القاعدة- س

 ."ما نشأ عن المأذون فإنّو غير مضمون"ىذا البيت تضّمن قاعدة عّبر عنها العلماء بقولهم - ج

 ماذا قال العحمة ابن عثيمين رحمو اهلل على ىذه القاعدة؟- س

   (ىذه القاعدة من أنفع القواعد) -رحمو اهلل-قال - ج
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 ؟مفهوم مخالفة ىذه القاعدةما - س

  ذا قلنا بأّن ما نشأ عن المأذون فهو غير ا أّن ما نشأ عن غير المأذون فإنّو مضمون، فإذً -ج
 . وىذا المعنى ظاىرمضمون،مضمون، فإّن ما نشأ عن غير المأذون فإنّو والحالة ىذه 

 

 القاعدة؟  ىذه أدلة ما - س

 :من القرآن- ج

ـ -  بحانو وتعالى-لما ذكر ربّنا  7﴾َما َعَلى اْلُمْحِسِنيَن ِمن َ ِبيٍح ﴿ :قولو  بحانو وتعالى -
 َواَل َعَلى الاَّلِذيَن ِ َذا َما َأتـَْوَك لَِتْحِمَلُهْم قـُْلَت اَل َأِجُد َما َأْحِمُلُكْم ﴿:درة عليو قالقالجهاد وال

ْمِع َحَزنًا َأالاَّل َيِجُدوا َما يُنِفُقوَن    8﴾َعَلْيِو تـََولاَّلوا واَّلَأْعيـُنـُُهْم َتِفيُض ِمَن الداَّل

لاَّلْيَس َعَلى الضُّلَعَفاِء َواَل َعَلى اْلَمْرَضٰى َواَل َعَلى ﴿ : قال في ىذا السياق-  بحانو وتعالى-فالرّب 
 َغُفورٌ  َواللاَّلـوُ  َ ِبيحٍ  ِمن اْلُمْحِسِنينَ  َعَلى َماالاَّلِذيَن اَل َيِجُدوَن َما يُنِفُقوَن َحَرٌج ِ َذا َنَصُحوا لِلاَّلـِو َوَرُ وِلِو 

. ﴾َما َعَلى اْلُمْحِسِنيَن ِمن َ ِبيحٍ ﴿:فهنا قال 9﴾لَِتْحِمَلُهمْ  َأتـَْوكَ  َما ِ َذا الاَّلِذينَ  َعَلى َواَل  *راَّلِحيمٌ 

 ما قول الناظم رحمو اهلل في تفسيره لآلية؟

 بإحسانهم فيما عليهم -من  بيح يكون عليهم فيو تبعة، فإنهم : أي ):  - رحمو اهلل -قال الناظم
 أ ق وا توجو الّلوم عليهم، و ذا أحسن العبد فيما يقدر عليو، -من حقوق الّلو وحقوق العباد 

أن من أحسن على غيره، في : وُيستدل بهذه اآلية على قاعدة وىي.  قط عنو ما ال يقدر عليو
نفسو أو في مالو، ونحو ذلك، ثم ترتب على  حسانو نقص أو تلف، أنو غير ضامن ألنو محسن، 

                                                             
٩١التوبة ] ]   7  

٩٢: التوبة ] ] 
8
  

٩٢-٩١التوبة ]  ]   
9
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ـ كالمفّرط، أن  - وىو المسيء-وال  بيح على المحسنين، كما أنو يدّل على أن غير المحسن 
 .( واهلل غفور رحيم. عليو الضمان

 :من السنة

َمن ) وُضبط 10(َمن أُفِتي بفتًوى غيِر ثـََبٍت فإنما  ثُمو على من َأفتاه):  الصحة والسحمعليوقولو - 
 .(َأَتى ِبَفتَوى َغيَر ثـََبٍت فَِإّنَما ِ ثُمو َعَلى َمن َأفَتاه

 كما ،أّن من أفتى الناس وىو غير متثّبت في فتواه فإّن ااثم واقع عليو: وجو الداللة من الحديث*
 .-  رحمهم اهلل تعالى-قال العلماء 

 1112(. ضامنٌ  فهوَ  طبٌّب  منوُ  يُعَلمْ  ولم ت باَّلبَ  من) قولو عليو الصاَّلحة والساَّلحم -
والتفريق بين من ت باَّلب ومن   كحًما نفيًسا وا ًعا"زاد المعاد"بن القيِّلم في اوقد تكلاَّلم عليو الحافظ 

 أو من تجّرأ وتجا ر على ال بِّل ، ضامن نوطباَّل وأناَّل اانسان  ذا تجاوز في ت بُّلبو ما يعلمو ف
 . فإناَّلو يضمن والحالة ىذه،فت باَّلب في الّناس فنتج عن ذلك لهم من األضرار

َلْو َأناَّل اْمِرًئ اطاَّلَلَع َعَلْيَك ِبغَْيِر  )  في حديث أبي ىريرة قد تقداَّلم معنا- ّلى اهلل عليو و لاَّلم-قال -
َنُو َلْم َيُكْن َعَلْيَك ُجَناحٌ ذَ ِ ْذٍن َف َ   (. فْـَتُو ِبَحَصاٍة فـََفَقْأَت َعيـْ

 
 َأناَّل رَُجحً َعضاَّل َيَد رَُجٍح فـَنَـَزَع َيَدُه ِمْن َفِمِو ): - رضي اهلل عنو -حديث عمران بن حصين و-

يـَُعضُّل َأَحدُُكْم َأَخاُه َكَما يـَُعضُّل الَفْحُح : فـََوقـََعْت ثَِنياَّلَتاُه فَاْخَتَصُموا ِ َلى الناَّلِبيِّل َ ّلى اهللُ َعَلْيِو َوَ لاَّلَم فـََقالَ 
 وال ، ألناَّل ىذا الذي ُعضاَّل نزع يده فانتزعت الثنية؟ لماذا،يعني أناَّلو أ قط دية العاضِّل  13(هاَل ِديََة لَ 
 . أن ينزع يده ليتخلاَّلص من ىذا األمر  ال بهذه الّصورةهيمكن

 

                                                             
األلبانً العّّلمة وحّسنه حسن، بسند والحاكم ماجه ابن رواه   

10
  

نه الجامع صحٌح "فً األلبانً حسَّ " ،   
11

  

 قوي جٌد  إسناده:المحدث حكم 2/266:الصفحة أو الجزء الفقٌه  إرشاد:المصدر كثٌر  ابن:المحدث شعٌب بن عمرو  جد:الراوي (8)

الَف )): بلفظ حصٌن بن  عمران: الراوي(9) قَف ةَف لَف : فَف ٌَف لُع الَف دِد عُع ُّض الفَفحْم ٌَف ا  مَف اهُع كَف مْم أَفخَف كُع دُع عُع ُّض أَفحَف  ((كٌَف

 صحٌحه فً  أخرجه:المحدث حكم 5999:الصفحة أو الجزء حبان ابن  صحٌح:المصدر حبان  ابن: المحدث
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 ؟في باب البيوع والمعامحت والت بُّلب والحدود النافعة ىذه القاعدةأذكري  ورا ل - س

 -ج
  ولكن نتج عن عملياَّلٍة أو عن ؛حاذقًا محًسنا- كما قال العلماء - ذا كان ال اَّلبيب ماىًرا 

 . فإناَّلو ال شيء عليو والحالة ىذه،عحٍج أو عن دواء أن ا تشرى المرض وتوفِّلي المريض
 فإذا ُأمر بق ع اليد فق ع اليد على : مثًح ،كذلك من يقيم الحدود على الّناس وىو القاطع 

 فإناَّلو ال يضمن والحالة ،لى البدن حّتى حصح لو الموت  فسرت الجناية ،مقتضى الشاَّلرع
 .ىذه

 كحُّل ىذا معلوم في كتب الفقو وفي كتب الحدود والمعامحت والَقصاص والّديات كحُّل ىذا ُمستعَمح 
 .عند أىح العلم

 
 
   ؟ما نشأ عن المأذون فإنّو غير مضمون:قاعدة ما ملخصك عن-س

-  ج

ما ترتب على المأذون فليس بمضمون وما ترتب على غير المأذون فهو مضمون : القاعدة  

 لو فالمترتب على المأذون غير مضمون  ال  أذنأن اانسان ال يؤخذ بفعح ما:  يعني 
. بالتعدي أو بالتفريط

.  مشروطا من جهة العبد لغيره*ااذن العرفي أو * ااذن شرعي أو:  *أنواع ااذن 

 لتزام دفع العوض والقيمة أو رّد المثحاِ  :حقيقة الضمان 

: من األدلة 

 ﴾َما َعَلى اْلُمْحِسِنيَن ِمن َ ِبيٍح ﴿ : قولو  بحانو وتعالى:من القرآن
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 ( َمن أُفِتي بفتًوى غيِر ثـََبٍت فإنما  ثُمو على من َأفتاه):  الصحة والسحمعليوقولو : من السنة
 (ضامنٌ  فهوَ  طبٌّب  منوُ  يُعَلمْ  ولم ت باَّلبَ  من) قولو عليو الصاَّلحة والساَّلحم و

َنُو َلْم َيُكْن َعَلْيَك ُجَناحذَ َلْو َأناَّل اْمِرًئ اطاَّلَلَع َعَلْيَك ِبغَْيِر ِ ْذٍن َف َ  )وقولو    (فْـَتُو ِبَحَصاٍة فـََفَقْأَت َعيـْ

:   بالمثال يتض  المقال 

فمن حفر بئرا في أرضو فوقع  نسان و حيوان فالحافر ىنا غير ضامن ألنو مأذون لو وألنو غير 
 .متعد

لكن لو حفر في ال ريق فوقع فيها  نسان أو حيوان فهو ضامن ألنو غير مأذون لو فيو 

  ذن ُكح ما يحصح مما ُأذن فيو فليس بمضمون وكح ما يحصح مما لم يؤذن فيو فهو  
مضمون 

 

واهلل اعلم وأجح 
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 .  الحكم يدور مع علتو وجوًدا وعدًما: مبحث*  
 

 : -رحمو اهلل - قال الّناظم 
 َوْىَي الِتي َقْد َأْوَجَبْت ِلِشْرَعِتِو  ***ُكحُّل ُحْكٍم َدااٌِر َمْع ِعلاَّلِتوِ وَ 

 
- ج اشرحي البيت؟- س
 

 . الحكم الشرعي: والمراد بالحكم ىنا،ألفاظ العموممن ىذا  كحُّل   :[وَُكحُّل ُحْكٍم ] -
 . حيث ُوجدت العلاَّلة يوجد الحكم،بمعنى أناَّلو يدور مع العلاَّلة وجوًدا وعدًما [َدااِر]  -
 ألناَّلها ُوجدت فُوجد الحكم ؛ أناَّلها المعرِّلفة للحكم:والمراد بها ىنا ، المرض:أ ح العلاَّلة [ِعلاَّلِتوِ ] -

 . وىي نوع من المناط الذي يوجد تابًعا للحكم،تبًـًعا لها
 بحانو  - أناَّلها وجبت بإيجاب اهلل : المراد باايجاب ىنا[َوْىَي الِتي َقْد َأْوَجَبْت ِلِشْرَعِتوِ ] -

 . وليس كما تقول المعتزلة؛لها–  وتعالى

 

 -ج؟ -رحمهم اهلل–ما حا ح قول الفرق األخرى في ىذه المسألة؟ وما قول أامة السنة - س

.  العلة ىي الموجبة للحكم لذاتها:  المعتزلة يقولون- 

. ىي أثر لهذا الحكم: األشاعرة يقولون- 

 .لها-  بحانو-بأن األحكام ُمَعلاَّلَلة، فقالوا  نها موجبة للحكم ايجاب اهلل :  أىح السنة يقولون-  

 ": للورقات"في نظمو - رحمو اهلل تعالى - يقول العمري ي

َباتًا َمَعا*** َوالُحْكُم ِمْن ُشُروِطِو َأْن يـَْتبَـَعا   ِعلاَّلَتُو نـَْفًيا َوِ ثـْ
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ما القاعدة التي تضمنها البيت؟ والى ماذا يرجع قول أامة السنة؟ - س

 ".الحكم يدور مع علتو وجوًدا وعدًما": ىذا البيت تضمن قاعدة عباَّلر عنها الناظم بقولو- ج

. وأحكامو ُمَعلاَّلَلة-  بحانو وتعالى- وىذا راجع  لى قول أامة السنة من أن أفعال الراَّلبِّل 

 

من القااح وأين؟ وما المستفاد من القول؟ وما الفاادة األ ولية؟ - س

جميع األوامر والنواىي البد لها من حكمة وىي علة الحكم، والعلة  ما أن يـَُنصاَّل عليها الشارع  )
فتكون علة منصو ة يقينية و ما أن تكون مستنب ة وىي التي ال ينص الشارع عليها ولكن يستنب ها 
العلماء، فبعضها يـُتَـيَـقاَّلن وبعضها يفيد الظن وأحيانًا يكون ظًنا راجًحا وأحيانًا متو  ًا وأحيانًا مرجوًحا 

بسبب حال المستنب ين، وقد يكون للحكم علح كثيرٌة يستنبط العلماء بعضها ويخفى بعضها، 
: وبعض المسااح ال ينص الشارع على علتها وال يعلمها الناس وىي التي يُعبر عنها بالتعبد فُيقال

ىذا تعبدي أي أن اهلل تـََعباَّلَدنَا بو وال نعلم الحكمة فيو، وليس معناه أنو ليس لو حكمة ويغلط في 
ىذا كثير من الناس، فإن األحكام الشرعية كلها ال تخلو من حكمة َعِلمها من َعِلمها وجهلها من 
جهلها، وىاىنا فاادة أ ولية ينبغي التـاَّلَنبُّلو لها وىي أنو  ذا َنصاَّل الشارع على شيء وبياَّلن علتو دخح 
في ذلك المنصوص عليو ب ريق النص وما ىو مثلو لقياس العلة وما ىو أولى منو ب ريق األولوية، 

...(  مثالو ما في ىذا الحديث فإنو نصاَّل على ىذه الخمسة

التعليقات على عمدة األحكام "في كتابو - رحمو اهلل تعالى - الناظم -ج

 من القولالمستفاد   :

 .جميع األوامر والنواىي البد لها من حكمة وىي علة الحكم -

 .العلة  ما أن يـَُنصاَّل عليها الشارع فتكون علة منصو ة يقينية و ما أن تكون مستنب ة -
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 .وقد يكون للحكم علح كثيرٌة يستنبط العلماء بعضها ويخفى بعضها -

 .بعض المسااح ال ينص الشارع على علتها وال يعلمها الناس وىي التي يُعبر عنها بالتعبدية -

. األحكام الشرعية كلها ال تخلو من حكمة َعِلمها من َعِلمها وجهلها من جهلها -

 الفاادة األ ولية :

ىي أنو  ذا َنصاَّل الشارع على شيء وبياَّلن علتو دخح في ذلك المنصوص عليو ب ريق النص وما ىو 
.  مثلو لقياس العلة وما ىو أولى منو ب ريق األولوية

 

 من القااح؟ وما المستفاد من القول؟- س

ولهذا يذكر الشارع العلح واألو اف المؤثرة والمعاني المعتبرة في األحكام القدرية والشرعية ) 
والجزااية ليدل بذلك على تعلق الحكم بها أين وجدت واقتضااها ألحكامها وعدم تخلفها عنها  لى 

ِلكَ } :مانع يعارض اقتضااها ويوجب تخلف أثرىا عنها كقولو تعالى ، 14{َوَرُ وَلوُ  اللاَّلـوَ  َشاقُّلوا بِأَناَّـلُهمْ  ذَٰ
ِلُكم}:وقولو  ..( 15{تـُْؤِمُنوا ِبوِ  ُيْشَركْ  َوِ ن ۖ   َكَفْرُتمْ  َوْحَدهُ  اللاَّلـوُ  ُدِعيَ  ِ َذا بِأَناَّلوُ  ذَٰ
  –رحمو اهلل - الحافظ ابن القيم - ج

 ىو  ن األحكام معللة : الفاادة . 

 
-  جاذكري مثح لهذه القاعدة؟- س
 لو أن  نسانًا 16(البصرِ  أجحِ  من اال تئذانُ  ُجِعح  نما ): قول النبي عليو الصحة والسحم: مثًح - ج

 .ألنو أذىب تلك العلة، والحكم يدور مع علتواطلع في بيت  نسان ففقأ عينو فإن دمو ىدر؛ 

                                                             

 ١٣:  سورة األنفال اآلٌة(11)
 ١٢: سورة غافر اآلٌة (12)

 البخاري ومسلم
16  
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ىح أ اليب التعليح محصورة؟ -س
-   بحانو وتعالى-  وىي مبثوثة في كتاب اهلل ،أ اليب التعليح كثيرٌة جًدا تكلم عنها العلماء- ج

. وفي  نة ر ولو  لى اهلل عليو و لم
 
  وذلك في  ورتين، قد تذىب العلة المعلومة ويبقى الحكم  ما في الجملة و ما في التغليب- س

 اذكريهما؟
ِض فـََلْيَس َعَلْيُكْم  ﴿: قال-   بحانو وتعالى- أن اهلل : الصورة األولى - بـُْتْم ِفي اأْلَرْ  َوِ َذا َضرَ 

وا  وا ِمَن الصاَّلَحِة ِ ْن ِخْفُتْم َأن يـَْفِتَنُكُم الاَّلِذيَن َكَفرُ  -  بحانو- الرب  ، و17﴾ُجَناٌح َأن تـَْقُصرُ 
 لم يذىب  واألمن ومع ىذا، مع ذىاب الخوف؛﴾ِ ْن ِخْفُتْم  ﴿: عّلح ذلك بالخوف، بقولو

 ولهذا قال النبي عليو الصحة والسحم لما ُ ئح عن ىذا، كما جاء في حديث عمر ؛الحكم
فبّين النبي عليو الصحة والسحم أنها  دقٌة و ن  ،18(َ دقٌة تصداَّلَق اللاَّلُو ِبها عليُكم): قال

. ذىب تعليلها

، فإن النبي عليو الصحة والسحم لما قدم العمرة وقال لالّرمَ ومن ذلك أيًضا ما ذكروه في  -
رضي اهلل -الصحابة   لى  كانوا ي اَّللعون  لى الناس،المشركون بأنهم قد أوىنتهم ُحماَّلى يثرب

 فكان ؛ األشواط الثحثةفيفالنبي  لى اهلل عليو و لم أمرىم بأن يرُملوا -عنهم وأرضاىم
ىذا بسبب  ظهار القوة أمام المشركين، وفتحت مكة وذىب ذلك وفعلو النبي عليو الصحة 

. والسحم في الحج مما يدل على أن ىذا الحكم بقي و ن ذىبت علتو

 

                                                             
[ ١٠١:النساء ]   

17
  

أ صحٌح الترمذي (880)، صحٌح ابن ماجه (686)، صحٌح مسلم (1432)، صحٌح النسائً (1/97)، مسند أحمد (2739)صحٌح ابن حبان ( 13)

 (1199)، سنن أبً داود (3034)



س العاشرالدر للشٌخ مصطفى مبرم حفظه هللا   مدارسة القواعد الفقهٌة    

15 

 

ما العلة في الصورة األولى والثانية؟ - س

.  ظهار القوة: الخوف، والعلة في الصورة الثانية: العلة في الصورة األولى- ج

 

ىذه القاعدة نافعة في أي باب من أبواب أ ول الفقو؟ - س

. ىذه القاعدة نافعة في باب القياس- ج

 

 ىذا المبحث؟ ما ملخصك عن-س

-ج
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................

 .................
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 . شروِطهم  عند المسلمونَ *  

 :قال رحمو اهلل

 ِفي اْلَبيِع َوالنِّلَكاِح َواْلَمَقاِ دِ *** وَُكحُّل َشْرٍط اَلزٌِم لِْلَعاِقِد 

أو َعْكُسُو فـََباِطَحٌت فَاْعَلَما *** ِ اَل ُشُروطًا َحَلَلت ُمَحَرًما 

 -ج اشرحي مفردات البيت وما يلزم من الناحية اللغوية واال  ححية؟- س

 ، ولهذا يجمع األول على ُشروط؛ ىو العحمة:ىو ما يلزم، والشاَّلْرط: الشاَّلَرط[وَُكُح َشرطٍ ] -
ردىا شْرٌط وىو العحمة، والشروط مفردىا َشَرط، وىو فاألشراط مف. والثاني على َأشراط

. الشيء الحزم

. تُزم بو بسبب ذلك الشرطل أو بما اِ ،من االزام  ما بأ ح الشرع [اَلزِمٌ ] -

وىو مد اليد بين المتبايَعين؛ ألن كح واحٍد من : ف مأخوذ من الباعو البيع معر[ِفي اْلبَيعِ ] -
.  من أجح األخذ وااع اءباعون يمد قَدياعالمت

ين، وىو عقد شرعي ينصرف ئ الضم والجمع بين شي: كما ىو معلوم في أ ح اللغة:[النِّلَكاحِ ]- 
.  لى النكاح أو الزواج وما أشبو ذلك للوطء

 يعني كح مقَصد، والمراد بو ما يقصده المتعاقدان غير  ورة البيع والنكاح، ألن ىناك [المَقاِ دِ َ]-
 . وكلو ملزم،الشركة وما شابو ذلكو ، وااجارة،الرىن

 . ا تثناءىذا  [ ِ الاَّل ُشُروطًا[- 
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 .، أو عكسو أي تحريم ما أحح اهللتحليح ما حرم اهلل كانت  بًبا في :أي [َحَلَلت ُمحَرًما]

.  ىذه الشروط باطلة  ذا أحلت حراًما أو حّرمت ححاًل [فـََباِطَحت فَاْعَلَما]

 

ما القاعدة التي تضمنها البيت؟ أو بما عبر عنها أىح العلم؟ - س

األ ح في العقود والشروط الجواز والصحة حتى يقوم دليح على  ): قال ابن القيم رحمو اهلل- ج
 شرطًا  الاَّل  شروِطهم عند المسلمونَ  )وىذه القاعدة جعلوا  ياغتها بحديث  (. الب حن التحريم أو

أحكام "في كتابو - رحمو اهلل تعالى - كما عّبر الحافظ ابن القيم  19( ححاًل  حراَّلم أو حراًما أححاَّل 
". أىح الذم

 

 -جما أدلة ىذه القاعدة؟ - س

 20( ححاًل  حراَّلم أو حراًما أَححاَّل  ُ لًحا  الاَّل  المسِلمينَ  بْينَ  جاازٌ  الصُّلل ُ )-: عليو السحم–قولو  -

 .21(المسلمون على شروطهم  ال شرطًا حرم ححاًل أو أحح حراًما )-: عليو السحم-وقولو  -

  22( الفروجَ  بو ا تحلْلُتمْ  ما الشُّلروطِ  من بو َأوفاَّليُتمْ  ما أحقاَّل   ِ ناَّل ): وقولو عليو الصحة والسحم -

 : قال - والسحم الصحة عليو - النبي ما جاء أن ا تعمااًل  وأ رحها القاعدة ىذه أدّلة ومن -

                                                             
  صحٌح:المحدث حكم 164:الصفحة أو الجزء  الفروسٌة:المصدر القٌم  ابن:المحدث (14)

 صحٌحه فً  أخرجه:المحدث حكم 5091:الصفحة أو الجزء حبان ابن  صحٌح:المصدر حبان  ابن:المحدث هرٌرة  أبو: الراوي(15)

  مشهور:المحدث حكم 4/620:الصفحة أو الجزء عثٌمٌن البن مسلم  شرح:المصدر عثٌمٌن  ابن: المحدث(16)

تُعمْم  ما الشُّضروطِد  من به وفٌَّتُعمْم  ما أححَّ  أنَّ )) (17)  ((الفروجَف  به استحللْم
  صحٌح:المحدث حكم 3/104:الصفحة أو الجزء الجرار  السٌل:المصدر  الشوكانً:المحدث[ عامر بن عقبة] :الراوي



س العاشرالدر للشٌخ مصطفى مبرم حفظه هللا   مدارسة القواعد الفقهٌة    

18 

 

 فهو اهللِ  كتابِ  في ليس شرطٍ  ِمن كان ما اهللِ  كتابِ  في ليست شروطًا يشتِرطونَ  رجالٍ  بالُ   َما)
  23.(أعَتق  ِلَمن الوالءُ  و ناَّلما أوَثقُ  اهللِ  وشرطُ  أحقُّل  اهللِ  قضاءُ  شرطٍ  مئةَ  كان و نْ  باطحٌ 

 

ىح ىناك ا تثناءات للشروط؟ 

 والَ  َوبـَْيٌع، َ َلفٌ  َيححّ  الَ   )والسحم الصحة عليو قولو :مثًح  مستثنى، ىو ما فيها الشروط فهذه- ج
 .24( بـَْيعٍ  ِفي َشْرطَانِ 

 

ما أنواع الشروط في البيوع؟وما المقصود ىنا؟ 

. العقد مقتضى في تلزم أنّها بمعنى العقد مقتضى من شروط -:الصحة شروط -وجوب شروط- 

  العقد، في شروط وىناك نفسو للعقد شروط ىناك يعني العقد، مصلحة في ىي وشروط-  

 أن مثح المتبايَعين لمصلحة أنّها بمعنى العقد لمصلحة تكون الّتي الشروط ىو ىنا والمقصود*
 شابو ما أو للح ب التكسير شرط أو الحمحن شرط أو الرىن مثح أو للتسليم ضميًنا البااع يشترط
  .ححاًل  يحّرمَ  وال حراًما ُيححّ  أال بشرط لكن الشروط؛ ىذه في يدخح مّما ىذا وكحّ  ذلك،

 

 

 

                                                             
 صحٌحه فً  أخرجه:المحدث حكم 4325:الصفحة أو الجزء حبان ابن  صحٌح:المصدر حبان  ابن:المحدث  عائشة: الراوي(18)

كَف  لٌيَف  ما بٌعُع  وال ٌضمن لم ما ربحُع  وال واحدٍع  بٌعٍع  فً شرطانِد  وال وبٌعٌف  سلَف ٌف  ٌحلُّض  ال)) (19)  ((عندَف
  صحٌح:المحدث حكم 30/84:الصفحة أو الجزء الفتاوى  مجموع:المصدر تٌمٌة  ابن:المحدث[ عمرو بن عبد هللا] :الراوي
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ىح عقد البخاري رحمو اهلل كتابا عن ىذه المسألة ؟ 

وفيو من " كتاب الشروط"في  حيحو كتابًا  ماه  - تعالى اهلل رحمو - البخاري نعم لإلمام- ج
 الكثير عنو فيما جاء في كتاب اهلل وفي  نة ر ول اهلل  لى اهلل ءاألحكام والنفااس واألمور الشي

. عليو و لم

 

 25(مقاطُع الحقوِق عنَد الشُّلروطِ ):  قالهعنو بإ ناد  حي  أن-  رضي اهلل - جاء عن عمر  -
الشروط في حق المكلفين كالنذر في حقوق رب العالمين، ف) : يقول الحافظ ابن القيم...

جاز بذلو بدون قد فكح طاعة جاز فعلها قبح النذر لزمت بالنذر، وكذلك كح شرط 
 .(االشتراط لزم بالشرط، فمقاطع الحقوق عند الشروط

المستثنى بالشرط أو ع من  يثبت بالشرط ما ال يثبت بالشرع، وكذلك) :قال أيًضاو -
 (..المستثنى بالشرع

.  وفي آثارىم -رضي اهلل عنهم- فتاوى الصحابة  -

من باع نخًح قد أُبِّلرت، فثمرتُها للبااِع  ال أن ): ومن ذلك قولو عليو الصحة والسحم -
. 26(يشترَطها المبتاعُ 

َمْن َأعَتَق َعبًدا َوَلُو َماٌل، َفَماُل الَعبِد لو،  الاَّل ": )  ننال" في -عليو الصحة والسحم-وقولو  -
كثير ء من  حي  اامام البخاري شي" كتاب الشروط"وىذا كثير في  27(أن يشترطو السِّليد

. من ذلك

 
                                                             

  صحٌح:المحدث حكم 1891:الصفحة أو الجزء الغلٌل  إرواء:المصدر  األلبانً:المحدث (20)

األصولٌة المباحث بع  من تخل لم  القاعدة هذه هل   
26

  

  صحٌح:المحدث حكم 3962:الصفحة أو الجزء داود أبً  صحٌح:المصدر  األلبانً:المحدث عمر بن  عبد هللا:الراوي (21)
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 اكتبي ملخصا يسيرا عن ما  بق فهمو؟- س

- ج
..............................................................................................
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..............................................................................................
..............................................................................................

 ...................................................................
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..............................................................................................

 ..............................................................................

 

 

 

 وهلل الحمدعاشر تمت مدار ة الدرس ال.

.السحم عليكم ورحمة اهلل وبركاتوو  

 


